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Diferencial
Isolação - Troca de tensão
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Modelo 2104 BC 2105 BC 2106 BC 2108 BC 2110 BC 2112 NC 2115 NC 2104 NN 2105 NN 2106 NN 2108 NN 2110 NN 3106 NN 3108 NN 3110 NN 3112 NC 3115 NC
Potência kVA 4 5 6 8 10 12 15 4 5 6 8 10 6 8 10 12 15
Peso (kg)5 73 75 78 86 98 103 135 68 70 73 81 93 90/756 103/836 128/966 138/1066 150/1206

(opcional)


